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AKTUALE

Monata informilo de Sovetia Esperantista Junulara Movado

La agadjaro 1978/79 »24(58) Deoembro

OlSEJT ESTOS 01AM?

Tiel decidis pli ol 160 partoprenintoj el 40 loĝlokoj do Sovata 
Unio (plejparte - orientanoj), kolektigintaj ĉi-jare en Altaja re
giono, surborde de bela lago apud vilago Zavjalovo.

I» Paroliga periode.
Mi vizitis du tendarojn, kie estie organizitaj PP-oj: tiujn en 

Ustj-Kamenogorsk kaj Tinvin. Komparante mi certigaa la legantojn: 
la Paroliga Periodo, organizita de Baraaula E-klubo, estas plaj bo
na lau organizo kaj laŭ rezultoj.

Jenaj pozitivaj flankoj estgs notindaj: M
1) La baraauianoj preparis cion bezonatan plejperte antaue. Ili 

dividis la tendaranojn lau grupojCiuj 10 grupoj estis sufice bone 
kompilitaj kvante kaj kvalite (laŭ sekso, ago, kapabloj). Ne estie 
kulpo de la mastroj, ke ne venis multaj indaj geaktivuloj kaj iom 
mankis spertaj gvidantoj kaj instruistoj-edukistoj. Tutegale la be
zonatoj trovigis kaj ĉiuj grupoj havis interesajn gvidantojn: N.Sna- 
stina (Barnaul), E.Tartisev (Kirov),' A.Sarov (Penaj) kej oeteraj ne 
malpli kapablaj.

2) iiaigrau^mankoj, la PP-grupoj estis sufice ekipitaj per turi- 
staĵoj kaj manĝaĵoj. La turistajn gvidantojn ili faktejne bezonis, 
ĉar la vojplano estis simpla (ĉirkaŭ la lago) kaj ankaŭ laŭ reliefo 
ne komplikis.

3) Estis sufice saĝa ago fianke de la grupestroj: ili ne fori
ris kun siaj grupoj "diablo scias kien", sed faris konstantajn bi
vakojn je distanco proksimume 1-2 km. Lasante en la tenderetoj 
deĵorantojn, la grupoj kutime 2-3 horojn tage promenis, ekskui*-  
eisA sed, kiel vi komprenas - sen "ĉevalaj devoj", ne portante sur 
la ŝultroj aĵojn. Do estis bonega promenado, kolektado de fungoj 
kun bona lingva praktiko.

„ 4) La mastroj zorgis pri stato de la aferoj en la grupoj, ĉir
kaŭveturanta la bivakojn (G.Jaskov kun sia aŭto kaj kutime - la ge
edzoj V. kaj R. Ebel). En lg grupo gvidata de mi ili aperis dum 
fakte 4 tagoj trifoje» Tio ci plene sufiĉis kaj estis imitinda zor
go pri la gastoj.

Generale la PP donis al mi nur bonajn impresojn. Mi povas diri 
certe, ke se ĝin prepari antaŭe, do la mankoj, kiuj nepre aperos 
dum la periodo, ne influos la ĝeneralan organizon de la aranĝoj kaj 
nenio fiaskos. Ilirestos nur mankaj surfone de bona organizo. Ali
kaze ni obstine kaj senespere sereados en ĝenerala malbono de la or
ganizo iujn etajn pozitivajn flankojn, por iom pravigi.

л Bela vetero akompanis PP-on, la lago donis al ni plezuron de 
naĝado. Mi vidis, kiel rapide miaj grupanoj komencas kontakti, in
teramikigi. Mi kaj mia edzino Marina ricevis grandan grupon: 18 ge
knaboj el diversaj urboj - tre interesa kompleto! Tamen dekomence 
nia sola frazo estis: "Ne krokodila*".  Klarigis, ke gvidi kaj inst
rui estas ne tiom facila laboro, do.en nia familia tendo tiuvespere 
okazis pedagogiaj diskutoj. Kion ni konkludis? La kondicoj estas 
bonegaj, sed... ne taugaj por instruado en tiu senco, kiun kompre
nas plejmulto da instruistoj. Mia sperto de la movadano kaj sia spe
rto kaj supera klero de pedagogio trovis bonan kompromison: ili (ni
aj edukatoj) sunbruniĝu, naĝu, promenu, ripozu - bone! Mi ne faru
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idiotaĵon organizon de 2 - 3 -horaj studlecionoj sub kare ее bri
lanta suno kaj apud alloge moviganta freŝa laga akvo. Ne! Sed ni 
dirle: “Geamikoj! Memstare ripetu tion, kion vi ankoraŭ ne scias en 
la lernolibro de Kolker - okazos ekzamena konversacio fine de la pe
riodo. Ni malpermesas al vi krokodili: se vi ion ne scias diri - 
tuj demandu nin kaj ni nepre respondos. Ne timu diri nekorekte, ne 
timu erari, timu krokodili!”. Ankaŭ ni,~geaktivuloj, decidis kont
roli severe с!ев paroladon kaj ne riprocadi la '‘pekulojn”, sed tuj 
traduki iliajn krokodilajn eldirojn, klarigante kaj petante pripen
son. ' Jen kia estie nia metodo dum PP.

Dank’ al la mastroj ni havis liston de niaj edukatoj, kie estis 
indikitaj ankaŭ iliaj lingvoniveloj antaŭ la tendaro. En nia grupo 
kolektiĝis precipe la kategorioj '‘elemente” kaj "kontentige”. Kaj 
kiam ni organizis la ekzamenan konversacion dum la lasta tago^ ni 
miris kaj ĝojis - ciuj, krom du, altigis sian nivelon je unu stupo, 
kaj kelkaj - eo je du stupoj (ekzemle, de "elemente" al "bone"). 
Neceeas diri ankaŭ, ke plejmulto kondutis sufice disciplineme en 
lingva eenco. л

Mi ne finas la parolon pri mia Dela PP-grupo, ĉar kiam ni ciuj 
revenis en la tendarejon, klarigis, se ni (same kiel la ceteraj 
grupestroj) devas gvidi niajn "aristokratojn" (tiel titoligis la 
grupo) ĝis la fino de la tendaro. Cu tio estis bona au ne, vi eksci
os en la'sekva parto de la artikolo.

II. Esperantistoj en pionira tendarejo.
Oni renkontis nin severe. "Dancu!" - ordonis R.Zafiarĉenkc. Si 

Oanais. "Kantu!" - denove ŝi. Ni kantis. "Nu, estas veraj esperan
tistoj" - sate diris G.M. Gercikov. Kaj ni eniris la tendarejon.

...Apude kuŝis salita lago. Belaj dometoj, akvoturo, klubejo, 
manĝejo, radiostacio (organizita de G.Jaskov), centra placo kun tri
buno. Antaŭ kelkaj tagoj ĉio Ĉi apartenis al pionirij, hodiaŭ - ni 
iĝis mastroj de tiu ci bela loko, apud pinarbaro.

Kiam ciuj lokiĝis... Interalie, kieljni komprenis nunK 18 orga
nizantoj faris saĝe: dislokigis ciujn laŭ PP-grupoj. Tio ci helpis 
al daŭra amasa interkonigo de ciuj kaj al pli oportuna gvidado. Ĉar 
aum la tuta tendaro konserviĝis organiza vivo kaj gvido laŭ la PP- 
grupoj (sed ne laŭ urbaj delegacioj), kaj tie havis grandegan edu
kan signifon. Uzante mian sperton de la tendarpartoprenoj, mi tute 
certe diras: tiu Si tendaro tre bone edukis novajn geesperantistojn, 
ili havis grandegan atenton al si flanke de la aktivularo. La daŭra 
ekzisto de la PP-grupo en la tendaro, sub gvido de la semaj spertu
la Ф pluse la ceteraj alvenintaj instruistoj kaj E-aktivuloj - 
tio Qi ege influas plej rapidan kaj amasan enkondukon de la komen
cantoj en la vivon kaj zorgojn de Esperantujo, en la sencon kaj ce
lojn de la movado.

Do, kiam ciuj lokiĝis, oni vokis la tendaranojn al Ie selene 
malfermo. Oi-jara orienta Esperantujo pasis sub du standaraoj: tiuj 
de Sovetunio kaj de Esperanto. Hisis ilin du plej junaj getendara
noj O.Paŝcenko (Отвк) kaj I.Gercikov (Talgar). Malfermis la tenda
ron V.Jakovlev (Barnaul). Sekvis fa tradiciaj paroloj kaj salutoj 
de malnovaj kaj novaj kluboj.

...Kaj komenciĝis la ordinara kaj neordinara Tendara Vivo.
’ Komence pri kutimaj eroj de la programo. ii-jaran E-Uni ve rsi ta

ton bone gvidis V.V.Samodaj ^^oscvo). Oni prelegis precipe pri mo
vadaj tamoj, sed okazis ankan ekstermovadaj diskutoj. Interesajn 
prelegojn kaj pridiskutojn oni organizis pri la 63-s UK en Verna: 
rakontis V.V.Samodaj, I.Danilin (Krasnojarsk), V.Jakovlev, G.Jaefcc*.  
J.Vdovin (Barnaul). Plejmulto de la paroloj havis bonan analizon 
(krom simplaj impresoj) kaj iom tusis la proksimiĝantajn novajn ko
ndiĉojn.

Beti s tre rimarkinda zai tiago omage al la 60-jnrs jubileo d» 
VLK§N kaj al la 311—a festivalo de junularo kaj etudenfccj: al tiuj 
eventoj estis dedicita la tendare. Tie oni bone kaj pasie parolte
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sperantistoj, pri rolo de Esperanto en la min
kaj celoj de la esperantistaro, pri intema-

pri taskoj de junaj cl 
tempa socio, pri loko saj celoj 
ciisma agado de esperantistoj. Oni akceptii? decidojn de la mitingo, 
kiuj enhavas rekomendojn por agado de orientaj E-kluboj.

Por la plej obstinaj "krokodiloj” estis organizitaj du gravaj 
aferoj: speciala paroliga kurso kaj Verda milico (V.Sapojnikov). En 
normalaj PP-grupoj okazis normalaj paroligaj kursoj.

Interese pasis vespero de konatigo, gaja vespero, vespero de 
naskigintoj, komuna koncerto, KGS, Naptun-festo. Jen kelkaj impi«- 
B0*̂La  vesperon de konatiĝo oni preparis lau grupoj, kaj ĝi fakte 
iĝis granda koncerto fare de la komencantoj. Ili gaje prezentis sin 
(kelkaj eĉ forgesis tion fari, tiom ili okupigis^pri la belarta 
flanko de la afero!). Nia grupo prezentis teatrejeton lau "Pigmali
on'*  kun plene E-igita scenaro, kunknaboj en virinaj roloj kaj inve- 
rse.gi gaja vespero memorindas du eroj: teatraĵeto de Oercikov- 
grupo - trafa parodio "E-femilio" kaj "scienca prelego" "Pri utilo 
de tabako kaj alkoholo" de S.Kim (Alma-Ata).

Generale rimarkinda estas la fakto de amasa partopreno de la 
komencantoj en ĉiuj tendaraj aranĝoj.

Originale oni organizis Heptun-feeton^ Ĉar la vetero en lastaj 
tagoj estis tre malbona, is organizantoj cion pripensis kaj organi
zis la feston en... la klubejo. La pekulojn oni trempis en grande
gan sitelon kun akvo, levante je la piedoj. La mastro V.Ebel trafis 
tien eĉ dufoje - pro la "elfaro", antaue planita, Neptung (G.Gerci
kov) aspektis serioza kaj bonkora dio, havis aronлda angeloj kaj 
diabloj. Teatreco, kompozioieco akompanis la aranĝon same kiel akvo 
kaj gajo& л

Sufice interese pasis koncerto por aborigenoj (ceestis ĉirkaŭ 
60 personoj). Mankis talentoj en la belarta konkurso, sed tio ĉi 
estas senpere ligita kun la generala manko de aktivuloj en la ten
daro. Tamen estis interesaj verkoj kaj elpaŝoj: G.Gercikov (Talgar), 
V.ĉaldajev (Bamaul), S. Minaj lin (Krasnojarsk).

...Kiom ajn oni ne volas tion, sed venis en la tendaron la so
pira tago de adiaŭo. Dum la ferma kunveno V.Sapoĵnikov noma de Kra
snojarska E-klubo invitis ĉiujn ĉeestintojn al OrSEJT-21, Do, 
stafeto dauras malgraŭ ĉio! Vespere okazis adiaua balo - gaja 
sta, la lasta... Г--------------------- ’ ------ "
noj jam estis forveturintaj, 
taj "MiBS" 
lantjeva _ ______ ______
beleco oni ne parolu, sed aktiva ĉefo de’Verda milico. Al ambaŭ es
tis enmanigitaj belaj donacetoj kaj medaloj. Al akftivuloj, kiuj 
donis multajn fortojn por organizo de la tendara vivo kaj programo, 
por diversaj laboroj en. la tendaro, estis tre agrable ricevi dona
cetojn de la Tendara Estraro, kio tre kortuŝis ciujn.

Kion mi povas konkludi pri la tendaro? Severa lingva discipli
no. Tre efika edukado de la novuloj. Sufice altnivela amasa parto
preno de la komencantoj en la tendara vivo. Malgraŭ la malbona ve
tero, bona humoro de la esperantistaro. Gepatreca zorgo de la mast
roj pri ĉiu tendarano.

La tendaron organizis Barnaula E-klubo, kiu antaŭ 10 jaroj fa
ris la lO^an^SEJT en Altajo. Malgraŭ ke la klubo nun rekonstruigas, 
travivas sangon de generacioj, iom laciĝis, la barnaulanoj tutegale 
restis fidel® al siaj bonaj tradicioj, kaj ni danku ilin pro la bo
ne organizita tendaro. Mi kredas, ke ĉion, kion oni povis fari - 
ili far^s. Dankon, geamikoj! Dankon, Volodja kaj Roza! Ni ne forge
su ankaŭ la ceterajn: V.Jakovlev, VeCaldajev, G.Jaskov, J.Vladimir- 
cev, N.Snastina, J.Vdovin k, a. Kiam ni estis forveturantaj — ni plo
ris. Cu vi komprenas?..

Ĝis la revido en OrSEJT-21! w o - „
V.Sapoĵnikov (Kraanojarsfc).

Do, la
- v ____ 1, trlr-

Dancoj, biero, ludoj, aŭtografoj. Multaj tendara- 
reetis iom pli ol duono. Estia elekti- 

" kaj "Mister" de Esperantujo-78: la honoron rioevis A.Si- 
(Ufa) - belulino kaj aktivulino, kaj V.Sapoĵnikov - pri
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adaptigi al novaj KONDICOJ

La fondo de ASE okazas en atmosfero de sekretemo (ekz., gia 
statutprojekto ne aperis en "A"), Nature, antaŭ membraj de SEJM- 
kluboj leviĝas multaj demandoj. Ĉu ASE daŭrigos tradiciojn de SEJM, 
cu ĝi estos alirebla por ciu E-grupo? Kiu ĝin gvidos - cu tiuj, ki
uj konas bone la movadon kaj bone rekomendigis en gi (ekz^, A.Cron- 
carov, B.Kolker, V.Arolovic, P.^egorovas), au tiuj, kiuj ĉiel evi
tis kontaktojn kun SEJM? Ĉu ne genos gvidantojn de ASE laute rekoni 
meritojn de SEJM?

Kiujn taskojn frontas ni en la nuna situacio? La artikolo de A. 
Melnikov ("A"-3, p. 33 - 36) ne respondas la demandon. Li fakte 
priskribis, kiel devus ĝenerale funkcii bona E-klubo. Nu, tia arti
kolo povus aperi antaŭ 3 au 5 jaroj, ne nepre nun.

La enhavon de nia estonta agado kadros la akceptota Btatuto, 
direktos la elektotaj gvidantoj. Ni zorgu (ĉu tio eblas?), ke la 
statuto estu labordona, la gvidantoj - agemaj. Nia tasko estu •- 
adaptiĝi al novaj agadkondicoj. Por plenumi tion, kio en la antauaj 
cirkonstancoj ne eblis. л

ĉis nun ni preskaŭ nenion povis eluoni, ne ĉiam povis instrui 
al ciuj dezirantoj (pro rifuzo de ejoj, foresto de lerniloj, vorta
roj), eĉ ne ĉiam kunvenadi... Ni havis dezirojn, sed ne rajtojn. Mi 
esperas,- ke ASE disponigos ciujn rimedojn por deca peresperanta 

estas bezonataj homoj (ni instruu ne al elektitoj!).Г*  . .------------------ ------------------------- -----------------------------------------
ideologia kaj kultura. Ni esperu^ 
al ciu nova oficialulo, sed dedici 
la lingvo.

roj), ec ne ĉiam kunvenadi.x.

prezento de niaj naciaj kulturoj eksterlande ktp. Por Si' tia laboro

Ni jam delonge pruvis, ke Esperanto estas tauga propagandilo 
ke ni ne plu devos pruvadi tion 
la tempon al praktika utiligo de

V.Silas (Vilnius).

NE DEGAS RAPIDO EN GRAVA DECIDO

Nia esperantistaro jam delonge strebis al oficialiĝo, ĉiam al 
ni malhelpis necertaj rilatoj^al nia movado, foresto de oficiala 
Sovetunia E-revuo ktp. Preskaŭ spontane, dank' al penoj de kelkaj 
ardaj kamaradoj ekestis SEJM - formo de kunlaboro de junularaj E- 
kluboj en nia lando. SEJM brile pruvis sian vivkapablon kaj fakte 
dum multaj jaroj estis la sola organiza forto de tuta E-movado en 
nia lando.

Kaj do. nun ni staras sur la sojlo de novaj grandaj kaj sendube 
pozitivaj ŝanĝoj - kreo de ASE.

Sajnas, ke cio klaras. Ekzistos ASE - oficiala organizo, havanta 
taskon reprezenti nian landon en la monda E-movado, ia organiza fo
rto. Okazos kunlaboro inter kluboj, kaj estos bezonata formo de ku
nlaboro de E-kluboj. Sed la formon de kunlaboro ni jam havas! Se al 
iu ne plaĉas la stranga titolo SEJM - ni ne estu obstinaj. Povas 
ekzisti junulara sekcio de ASE, eble turisma sekcio, ne gravas la 
titolo! Estu "Somera Feriado", kiun anoncas laŭvice plej fortaj ju
nularaj kluboj, kaj al kiuj venas gastoj, pridiskutantaj problemojn 
de junulara movado. Tiel ni konservos la akiritajn ĝis nun riĉajn 
tradiciojn de niaj tendaroj, de niaj renkontiĝoj, de niaj sinceraj 
diskutoj kaj someraj universitatoj...

Tiel devus esti lau logiko. Sed okazis alie...
En la tendaron "Esperanto kaj naturo" oni alportis novaĵon - 

pri decidoj de apudmoskva SEJM-Konferenco. Se ni korekte kompreni я, 
temis pri^memlikvido de SEJM! ĉesos ekzisti gajaj E-tendaroj, kaj 
ĝenerale ĉi tiu Konferenco estis la lasta.

Fakte okazis tute ne konferenco, ĉar ĝin partoprenis plejparte 
nur «preterveturantoj al UK en Varna, do tute ne reprezentantoj de 
kluboj (?f - vidu la lastan alineon de la konferenca statistiko en
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"A"-l, p.12. - La red.). Interalie, nur el 17 SEJM-urboj (triono 
de kluba nombro), 47 partoprenintoj. Kaj tiu ci dubinde reprezenta 
Konferenco lau iniciato de SEJM—prezidanto Melnikov akceptis deci
don meti en ĉerkon kaj prepari al kremacio SEJMan kadavron*  (La le
gantoj bonvolu kompari ci tiun aserton kun la Decidoj, fakte akce
ptitaj de la Konferenco: ”A”-1, p.11. - La red.) ж

Mi ne audis vortojn, per kiuj Melnikov sukcesis konvinki ciujn 
fari tiun decidon. Restis nur lavi la manojn, kiel faris en antik
vaj tempoj Ptisto post sia decido. Eble li diris, ke ĝis nun ni, 
esperantistoj, faris danĝeran por nia stato eubplankan laboron, 
pri kiu ni devas nur rezigni. Mi ne povas kredi, ke niaj junaj ka
maradoj, partoprenintaj la Konferencon, samopiniis kun tiu aserto!

Mi estas malnova komunisto, partoprenis la militon, la tutan 
mian vivon mi edukis junularon, kaj mi fiere faris mian E-laboron, 
opiniinte kaj opiniante ke la E-agado utilas al nia ŝtato, al nia 
Partio! Celo de SEJM estaa "...praktika utiligo de Esperanto por 
propagana! la sovetan ideologion kaj la kulturojn de sovetaj popo
loj eksterlande surbaze de la proleta internaciismo...”. Tiel ni 
faris ka;. faros malgraŭ ciuj malfacilaĵoj, kaj honti nian agadon mi 
ne intence з.

Same mi opinias, ke neniu el nia anaro supozas ke nia agado sur 
E-kampo estis iel malutila al nia atato. Do, kialoj de la likvidemo 
en SEJM havas psikologian klarigon. Povas esti unu el du klarigoj. 
La unua: la likvidulcj estas novaj, ne harditaj en E-agado ĥamoj. 
Ili timas daurigi la agadon. Kauzoj por timo estis eble en la ses
dekaj jaroj, kiam okazis fondo de SEJM. Tamen la fondintoj mui jam 
ne estae tiom junaj, ili lasis siajn postenojn al pli juna^, Kaj 
por la lastaj nulas la ricaj tradicioj de nia movado, streca inter
nacia agado, eblo de gaja E-feriado, edukado de novaj esperantistoj. 
La dua klarigo estas pli akra. Iuj diras, ke ideo kondamni kaj nu
ligi SSJMon, kun samtempa ĝia fiigo, kompromito de ĝiaj celoj kaj 
atingoj estas konscia. "Jen, rigardu: mi mem mortigas la venenan 
hidron, mem kraĉas al eksaj fiamikoj - bonvolu doni al mi pro tio 
iun varman postenon...” Mi mem ne konsideras tien - tio estus tro.

Likvido de SEJM devigus ASE komenci ĉion de nulo: la ellabori
taj kaj. harditaj en praktiko spertoj de E-agado pereus, sama kiel 
almenaŭ duono de la E-kluboj. Konscie fari tion ae eblas.

Tamen en ”A" troveblas vortoj: '‘Pridiskuti ĝin (projekton de 
Regularo por fakoj de SEJM - G.G.) ne indas, ĉar ĝi funkcios nelon
gan tempon." "Necesas pripensi, ĉu ni planu SEJTojn por la sekva 
jaro au jam. ne." Malindaj vortoj! Mi hontis, leginte ilin. Kiel bo
ne, ke aliaj konferencanoj ne samopiniis kun Melnikov»

(Kun la unua el la ĵus cititaj frazoj la konferencanoj fakte 
konsentis: oni akceptis^la Regularon sen pridiskuto. La dua fakte 
ne esprimas negativan aŭ.pozitivan opinion de A.Melnikov mem pri la 
estonto de SEJToj: per tiuj vortoj li nur instigis ĉiujn al la pri
diskuto. - La red.)

Kaj nun - miaj konkludoj. Venis tempo de gravaj decidoj. Dum 
veno de nova^ kondicoj ni devas havi en SEJM-Konsilantaro homojn, 
kiuj staris ce la lulilo de nia movado, de SEJM. Ili havas moralun 
rajton akcepti ciu^n gravajn decidojn, ili havas grundan sperton, 
havas necesan kuraĝon, havas bonajn, neperde blajn kapojn. Por tio 
mi proponas urge organizi perleteran elekton de SEJM-Konsilantaro. 
Liston de kandidatoj necesas kompili el plej malnovaj SEJM-anoj. 
Komenci la liston^devua Igu mi la nomoj da A.Gonĉarov, V.Samodaj, 
B.Kolker, AjJledins... Mi ŝatus vidi en la listo tiujn de V..Sapojni- 
kov, M.Bronstajn. Post la elekto restu dek - laŭ pH mn) t» de vocoj. 
Tiu deko decidu, kolektiĝinta kaj pripensinte la aferon. La oficvol 
jagojn pripagu SEJM-каво. (La legantoj estas petataj pripensi, cu 
la propono estas iel ain akordigebla kun la paragrafo II.l de la 
SEJM-Reguiaro. - La red.)

Kaj laste, pri SEJM-kaso. Tio estas SEJMa mono, apartenanta al
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la esperantistaro. SEJM vivos» malgraŭ ĉio. Estos alie titolo, ta
men in formo de kunlaboro de la E-junularo restos’ Ĝis tiu tempo la 
kaso restu en la manoj de D.Cibulevskij, li estas tute honesta kaj 
konfidinda homo. La monon SEJM ankoraŭ bezonoe, kaj estus miopege 
malaperigi iel ajn la kason.

Dum la Konferenco estis propono pri transdono de la kaso el la 
Fonduso de Paco. Mia opinio estas, ke ankaŭ nia Ekagado estas grav^. 
kaj tre utila formo de porpaca laboro. Kaj por urĝaj aferoj nia E- 
movacLO ankoraŭ bezonos monrimedojn. Kompreneble, tio estas mia per
sone propono. Tamen ci tiun demandon, eblus aperigi en dissendota 
elektbuiteno, kiu eble povus aspekti'kiel enketo, enhavanta kelkajn 
demandojn pri opinio de SEJM-kluboj.

G. Gercikov (Talgar).

NECESAS TRASTUDI - KAJ POSTE KONKLUDI

Komence - tanketo el psikologio. _
Iu homo tre longe atendis feston. De multaj fontoj li aŭdis, tee 

ĝi estas rava, gaja, humurplena, superas ĉies atendojn kaj ajnajn 
aliajn festojn - unuvorte, neforgeseblas.

Kaj Jen la festo venis. Kion sentas la homo?
SPLENON KAJ ANGORON!
Ja plenumiĝo de ajna ravo estas ege malpli agrabla ol atendado 

de ĝia baldaŭa^realiĝo. Atinginte la celiton, la homo sentas certan 
malkomforton, ĉar ia celo, al kiu li dediĉis tiom da vervo, energio 
kaj fortoj, ne plu e kzistas fendas ĝin propramane entombigi kaj ser
ĉi ie novan. Tio estas afenfij fiek ĝojiga, nek facila.

Io im ia okazas en nia medio.
Dum pluraj jardekoj ni revadis pri oficialigo de la movade -

• kaj jen gi jam preskaŭ percepteblas. Ni preskaŭ ricevis tion, al 
kio strebis dum la plej bonaj eroj de nia vi7o. Kaj nun ni sentas 
nin perditaj.

Nu, tio estaa teoriumado. Oni atendas ne mi alion. Do, kankre- 
taj_ oponoj al s-ano Gercikov.

1. Pri SEJtaa pasinto. Diskuti ne necesas. Indas nur aluoni, ke 
la nuna Asocio teaj ĝenerale la nunaj cirkonstancoj (nepre pli favo
raj al ni) iĝis eblaj preskaŭ nure dante' al SEJM. Ni^pruvis, ke Es
peranto ne estas ia malutilaj©, nevivkapabla absurdaĵo aŭ elmodiĝi
nta hobio.

2. SEJM ĉiam strebis al oficialeco. Kaj teiam e^ĝermis la eblo
iei influi la Asoci-kreadon, SEJM tuj entreprenis cion, kion povis, 
por ke la tereotaĵo kontentigu la bezonojn de nia^movado. SEJM-k&mi- 
tatanoj kune kun aliaj aktivuloj havie plurajn aŭdiencojn ĉe certaj 
postenuloj, partoprenis ellaboradon de la Asocia regularprojekto, 
preparis raportojn pri la agado de SEJM, liveris arojn da sugestoj 
kaj proponoj al -SSOD. л

Sen SEJM SSOD apenaŭ sukcesus prepari ĉion bezonatan por la Pe
nda Konferenco.

3. La agado de SEJM fakte ampleksis tiun de landa E-e? -io (teaj 
superis la agadon da multaj LA.). "De-faktb"1 ĝi estis T «de- 
jure" SEJM entute ne ekzistis.

La situacio estis nenormala, sekve malstabila. Cio nestabila ne 
povas ekzisti kigm ajn longe. Eblis la du solvoj: aŭ SEJM malape
ros, aŭ oficialigos.

Se la agado de SEJM estus danĝera por la stato (tian aserton 
imputas al nri. s-ano Gercikov), la stato antaŭlonge likvidus «la 
bandon*.  Kaj tute grave, ĉar laŭ niaj legoj, same kiel laŭ leĝoj de 
ajna lando, kontraktata agado estas punenda krimo. Sekve - deklari 
ke^ggJM malaperos pro tio, ke ĝi agadis kontraŭ la ŝtato, estus ab-
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4. Tamen, cu SEJM malaperos eu oficialigos? Nek, nek.
Verŝajne por ĉiu estaa evidente, tce akiivl en E-movaao kaj pro

fesie labori en ĝi estas tute malsamaj aferoj. w
SEJM estis kaj dume restas reto de kluboj au alivorte aro da ak

tivuloj, el kiuj NENIU laboris por Esperanto profesie (profesinive
le - eble jes). Sekve, same kiel amatora teutro ne povas per^simpla 
alinomigo farigi profesia, SEJM ne povas mekanike transformigi al 
la Asocio. n . .

Do. ne eblas aserti, ke SEJM oficialigos (automate).
Sed t iu tonaiTs figo s la A so c ionV Tle j p э r t e la saisaj kluboj (ksj 

hortoj), kiuj apartenas al SEJM. v
Sekve, aserti, ke SEJM simple malaperos, ankaŭ ne eblas^
Kaj se en"lĥ'Asocio kreiĝos junulara ь£<схо, kiu transprenoв la 

plej esencajn traj tojn de SEJM. paroli pri malapero estus_ec ridin^
SEJM Kiel SEJM certe ne plu ~kzistos post kiam la Asocio ekoku- 

Diĝoŝ~pri ciuj funkcioj, Hu.in dume plenumas SrkiML Sed komprenante 
fee tio estos daŭra procezo kaj dezirante helpi“al la Asocio, SEJM 
elu okupiĝos pri tie, kion la Asocio ankoraŭ пв sukcesos ekzorgi, 

а^ГТГай. la Asocio ne plu bezcros nian helpon, ni, SEJM-anoj, kune 
voĉdonos pri la likvidiĝo.

Kompreneble, por multaj el ni SEJai estaa ne ia "formo de kunla
boro", sed parto de la vivo (kaj kia partoj). Tamen endas komreni, 
Ke' 1) la superaj oficialaj instancoj jam decidis, ke la centro de 
la E-movado en USSR estu la Asocio; du centroj ekzisti ne povas kaj 
evidente superfluas;

2) se SEJM malaperus abrupte, tio ne utilus al la Asocio; tial 
SEJM plu helpos al gi ĝis la momento, kiam la helpo ne estos bezo- 
Udf 8 *

5) pri la definitiva sorto de SEJM tutegale decidos la tute 
SEJM-anaro per voĉdonoj;

4) kvankan: SEJM kiel SEJM ne plu ekzistos, restos la kluboj kaj 
la homoj, de kiuj finfine dependos la plua sorto de^la movado en 
nia lando; ili plu flegos kontaktojn inter si (antaŭ ĉio la kores
pondajn, sed ankaŭ la personajn), plu efektivigos kluban laboron, 
plu partoprenos somerajn tutlandajn aranĝojn, kies organizadon hel
pos ekde nun komsomolo kaj sindikatoj, plu sugestados al la ASE-es- 
traro utilajn formojn de laboro; do, pluraj tradicioj de SEJM povos 
resti, se ciuj SEJM-anuj zorgos pri tio.

5. Iom pri la 12-a SEJM-Konferenco,
Ĉu iu" el vi meditis pri "kialoj de gia sendube malalta nivelo? 

Mi - jes. Kaj 1? ĉefan kial. n trovis en nia amatoreco (en la plej 
malbona senco de la vorto; amatoreco en la senco: senpaga laboro de 
entuziasmuloj en libera tempe - eetas unu el niaj atutoj).

Kiu veturadis al la konferencoj? Subdelegitoj? Ne. Tiuj, kiuj 
havis emon, libertempon’ kaj monon. Sufiĉis manko de io^el la tri - 
kaj jen la rezulto: en la 12-a reprezentigis nur ĉirkaŭ triono de 
la kluboj. S-ano Gercikov mencias 47 partoprenintojn. Fakte eĉ mal
pli, ĉar jam enradikiĝis kelkies opinio, ke la konferencoj estas 
bonega rimedo por ripozi.

Mi ne estas kontraŭ pluraj konferencaj maitrivialaĵoj: nekuti
maj (subĉielaj) kunvenejoj, neordinara maniero auskulti (kuŝanta, 
sidante au aliumentej, pli ol neformalaj paroloj ktp. Malinklino al 
ŝablonoj kej al formaleco estae lau mi unu el multaj atingoj de 
SEJM. Sed ее el. ni diru, 100 konferencanoj partoprenas la kunsi
dojn 20 - 50, indas enpensiĝi.

SEJM faris nekredeblan multon.^Sed^en la lastaj jaroj ĝi komen
cis iom degeneri. Kiel? Ĉar preskaŭ (aŭ tute) ĉion, kion SEJM povis 
fari sen oficialeco, gi jam faris. Si atingis la stadion, kiu postu
las sisteman,“proiesian“gvidadon kaj novan statuson en la socio.

Suficas rememori, kiom multe planis dum la lastaj jaroj SEJM-.ксч . 
mitatancj kaj aliaj aktivuloj kaj kiom malmulte ili realigis. Ĉar



52
Aktuale-4(58)

tion, kion Ĉiu normala organizo povus efektivigi aan penoj kaj tem
poperdoj! ni devis realigadi kun enormaj streĉoj.

SEJM vivas ne en vakuo. Dume gi admilan al nekomprenebla fremda 
(kvankam ne doloriga) korpo en la granda organismo.

Eble iu diros, ke pri la lastaj regresoj kulpas la Komitato 
(unuavice Ie prezidanto). Povas esti ("fiŝo putras ekde la kapo1»). 
Sed eĉ se tiel, la fakto estus nur unu plia argumento por miaj ase
rtoj pri la malprospero. Se SEJM evoluus normale, gi trovus pli 
taŭgajn gvidantojn. ' -

6. Kaj laste, kelkaj vortoj pri mi mem.
En, la artikolo' kaj pli eksplicite en sra letero al mi s-ano Ge- 

roikov asertas, ke mi estas aĉa malkuraĝulo aŭ fia karierulo, kiu 
perfidas siajn amikojn. Pli latente diris alia samideano. Eble ali
aj samopinias.

Nu, ciu rajtas pensi, kion li/si ▼olas. Mia plej alta tribunalo 
estas la propra konscienco - kaj antaŭ ĝi mi estas pura.

Tamen se la SEJM-anaro opinias, ke mi ne taugas por la prezida
nteco, mi ĉiumomente pretas eksiĝi.

A.Melnikov, prezidanto de SEJM (dume).

PROPAGANDO DE ESPERANTI' ESTAS KORO DE NIA MOVADO

Estas tre malfacile skribi ankoraŭ unu artikolon pri tiu ĉi 
eterna temo de niaj diskutoj - Esperanto-propagando. Mi mem jam ke
lkfoje'skribis, ankaŭ multaj aliaj samideanoj. Oi-jare oni elektis 
min estro de la populariga fako, kaj mi komencis pensi: pri kio fa
kte mi devas okupigi? Jen - laboris A.Medins sur ci tiu posteno. 
Tamen rezultoj estis "de loka signifo", ĉu ne? Ja mi ekzemple opi
nias, ke la fako devas labori landskale, por tuta Sovetig. Rekomen
dojn por E-laboro surloke oni donadis ĉiam, ankoraŭ antaŭ la apero 
de S3JM. Sed malmultaj komprenis kaj des pli malmultaj ion faris 
por direkti unuecajn fortojn de SEJM-kluboj al iu sola konkreta ka
mpanjo, atingo de^la sukceso kaj venko en tiu kampanjo.

Komprenu min ĝuste, geamikoj! Mi tre bone scias plejmulton da 
provoj ci-flanke - en la sfero de amasa E-propegsndo, - entrepreni
taj- de SEJM. Estis provoj organizi kampanjojn, sed ĝis "la venka 
fino" neniu el ili estis kondukita. Eble mi eraras, sed eĉ se estis 
venkoj, tutegale mi certas: ne estiB sistemo en la propagando. Kaj 
ne estas ĝis nun.

Kion mi volas akcenti? En tiu ĉi artikolo ni starigu antaŭ ĉiuj 
niaj kluboj kaj SEJlt-aktivuloj konkretan taskon kaj laboru ĝis la 
venka fino. Poste - starigu ni la sekvan, eble paralele kelkajn.

Kaj nun, konkrete, kiel ni organizos la laboron de PF por tiu 
ĉi agadjaro kaj proksimestonte.

Por bone propagandi Esperanton unuavice necesas havi taŭgan li
teraturon, ian propagandan fonduson. Se paroli pri E-klubo - ĝi de
vas konstante kompiladi sian E-bibliotekon; necesas speciale atenti 
kolektadon de diversaj E-materialoj, taugaj en propaganda agado: 
priesperantaj artikoloj, eldiroj de famuloj, memoraĵoj de E-veiera
noj, afiŝoj, fotoj, lumbildoj, filmoj pri E-temaro, materialoj pri 
historio kaj nuntempo de E-movado, faktoj pri utilo de Espei*anto  
por la socio, ĝia uzeblo en diversaj sferoj de homa ugado ktp.

Reale tio ci aspektas tiel: kompletoj de nacilingvaj ĵurnaloj 
kaj gazetoj kun E-materialoj, foto-, kino-, lumbildo-, fonotekoj, 
propaganda fonduso de la klubo (paperujoj kun tajpaĵoj pri E-tema
ro). konstante kompletigata biblioteko de E-literaturo, arkivo 
(paperujoj kun enlanda kaj eksterlanda korespondado de la klubo, la 
kluba dokumentaroj, aliaj materialoj. Al tia sistemigo devas strebi 
ciu Srklubo. Ankaŭ apartaj E-aktivuloj devas riĉigi siajn propagan- 
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areeneloĵn, akirante, alete migante Icaj uzante novajn propagan
don sisteme, scieno© propagandi surloke, nesesas bone organizi , 

la Dropagandon. Por tio vi devas havi imagon pri informkanalo., tra 
kiuj vi propagandas. Kompilu adresaron de lokaj instancoj, Enuas 
fari adre salon de ĉiuj gazetoj kaj ĵurnaloj, aperantaj en la urbe 
(regiono, respubliko), lokaj TV- kaj radiostacioj. Ciujn adresojn 
vi ne kolektos, sed strebi al tio necesas.

Po, vi havas la adresaron, kio plu? Prenu tipan artikolon pri 
Esperanto, bone multopligu ĝin (aŭ per rotaprinte, au - skribe, ta
jpe. sed ne sendu koelojn!) kaj dissendu kun enkonduka letero al la 
redakcioj I -Tion "ĉi asc“ŝaŝ fari, se vi ne povas interkontakti sen
pere kun la redakcio, ne havas «specialan homon”, kiu mem skribus 
artikolon pri la temo. Do vi komprenas, ke por ciu redaktoro via 
sendaĵo devas aspekti respektinde. Ne malbenus aldoni iu^n E—mate
rialojn, atestantajn vxan seriozecon (fotoj, libroj, afiŝoj ktp.). 
La praKtiko montras, ke almenaŭ 40£ de la redakcioj ne ignoras visn 
materialon. Jam tio ĉi estas grava kaj montras utilecon de la ateri 
Certe estos pli bone, se vi senpere "okupiĝos” pri la redaktoro, 
parolos kaj konvinkos lin per bonaj argumentoj. Tiel statas aferoj 
pri ĵurnaloj por vi atingeblaj.

Kun laborantoj de TV kaj radio oni certe devas senpere kontakti 
kaj proponi ne lon nebulan, sed aferece - konkretan soeneron, konk
retajn partoprenontojn.

Ankoraŭ grave: se vi komencia kontakti kun laborantoj de la am
asa informado, do plu faru tion konstante, sufiĉe ofte dum jaro 
(sed ne dum monato - ne tedu al ili£).

Nu, jen miaj rekomendoj. Ankoraŭ vi povas organizi lokajn kaa- 
panjojn. Ekzemple: konsilu al viaj geklubanoj, regionaj esperantis
toj kaj interesiĝintoj skribi leterojn al via regiona (distrikta, 
respublika) ĵurnalo kun peto publikigi pli ofte materialojn pri es
parantistoj kaj ilia agado.

Pri formoj de vasta E-propagando: kontaktoj kun lokaj instan
coj. publikaj vesperoj (partopreno kaj organizo), partopreno en iu
te nae ii sma agado, organizo de ekspozicioj kaj prelegoj - ni mult
foje parolis kaj parolos ankoraŭ. Kaj nun - pri taskoj de SEJM-anoj 
sn komuna tutsovetia E-propagando.

Ni rememoru Informan servon de SEJM. Oni sendadis al ĝia adresa 
diversajn materialojn pri le^klubŭ agado, precipe: ĵurnalojn kaj ga
zetojn kun E-publikaĵoj, afiŝojn, programojn^ invitilojn ktp. Kuti
me - po 50 kaj pli da ekzempleroj. La servg cion resendis al la klu
boj - sendintoj, sed po unu ekzemplero de ciu veninta materialo. Ĉu 
utile estis gor la kluboj? Sendube, Do ni daŭrigu kaj konsideru, ke 
IS translokigis en Kraenojarakon. Sendu laŭ nia adreso la materia
lojn - tio utilos unuavice por vi mem! Ni, krasnojarskanoj, niavice 
provos ne ne nur dissendi la materialojn de IS, sed ankaŭ kompili 
ciujare la propagandan fonduson (kiu jam fakte ekzistas en la klube 
kaj eldoni Ie «Propagandan kolekton” kun plej interesaj propagandaj 
materialoj de la agadjaro.

Mi, kiel la fakeetro, krom la jam indikita devo (IS), vidas la 
taskon organizi propagandajn kampanjojn en tutlanda skalo. Ekzemple 
muitobliginte ian alvokon pri amasa influo al iu gazeto kaj klari
ginte la temon kaj sencon de la afero, por ke ne estu miskomprenoj 
kaj sekve mispaŝoj, - ni dissendos ĝin al ĉiuj kluboj de SEJM. Kaj 
de vi, kara aktivulo, dependos - ĉu sukcesos la kampanjo, ĉu ne, 
Endos nepre reagi, skribi leterojn kaj privatajn kaj kolektivajn, 
Kaj -"ĝis la venka fino". Tiel ni povos"trabati" multajn instancojn 
redakciojn ktp. kor anonci la kampanjojn la fako uzo6 dume la SEJjit- 
informilon "Kurte”. Por dissendo de la cirkuleraj leteroj, flugfo
lioj, "Informaj Kolektoj" ni uzos la adresaron de SEJM-Jarlibro 
Kiu volae aparte kontakti kun PF - bonvolu anonciĝi. Ankaŭ la sub- 



54
Aktuale-4(58)

t nantoj de SEJM ne estos forgesitaj, gian» Tenos 1« novaj kondiĉoj, 
frangigna ankaŭ la sistemo de informado kaj dissendado, sed ni ne ĉe
sigos nian kunlaboron ĝis tiam, kiam malaperos mem bezono pri ĝi. 
Pri ĉiuj sangoj ni informos la kunlaborontojn.

Ankaŭ per kanaloj de eksterlanda korespondado ni organizos dive
rsajn kampanjojn, ligitajn kun influo al niaj oortaj instancoj (pre
cipe la redakcioj, sed ne nur). Ankaŭ propagando de nia ideologio, 
vivmaniero, kulturo inter eksterlandanoj ne malgravas kaj eĉ devos 
okupi ĉefan lokon. Kaj ne primitiva propagando, sed organizita, sa
ĝa, konvinka.

Karaj geamikoj? Ciu esperantisto sendube devas esti propagandi
sto, ĉar tiu ne estas esperantisto, kiu ne kapablas defendi sian 
aferon. Do mi esperas, ke PP estos subtenata amase. Ne pensu nur pri 
viaj lokaj interesoj: vi ja scias, ke la centro ĉiam influas la so
cian opinion surloke. Do ni certigu la centron pri nia utilo kaj be
zono, pgr ke surloke estu plej pozitiva opinio pri ni kaj nia agado. 
Gajnos ciuj. „

V.Sapojnikov, estro de PP.

UNUAFOJE EN ARMENIO

Dum la novembra festo en Jerevan okazie la l-a Kaukaza regiona 
E-renkontiĝo (KRER-1), dediĉita al la 150-jara datreveno de la unu
iĝo de Orienta Armenio kun Suŝio.

La renkontiĝon partoprenis 37 esperantistoj el 5 urboj de kvar 
respublikoj: Tbilisi (17), Jerevan (15), Moskvo (2), Zaporoĵje (2), 
Miese.(1).

Necesas substreki du specifajn trajtojn de la renkontigo: gi 
okazis unuafoje en la historio de E-movado en Armenio, kaj ĝi estis 
organizita oficiale en kadroj de AOKS (Armena societo de amikeco kaj 
kulturaj ligoj kun eksterlandaj popoloj).

La programo de la renkontiĝo estis (malgraŭ kelkaj oi*ganizaj  ma
nkoj) enhavriĉa kaj interesa. Gi komenciĝis de Solena malfermo en 
AOKS, kiun gvidis merita sciencisto de Armenio, membro de E-Akademao 
prof. G.G.Sevak. Membroj de Jerevana E-klubo N.Korĉagina, S.Maĉkalo- 
va, M.Gjulnazarjan parolis pri la temoj de la historio kaj kulturo 
de la armena popolo. Estae grave, ke pri la malfermo informis la 
Armena televido!

' Dum sekvaj tagoj okazis ekskursoj al la antikvaj fortikajoj-mo- 
nafiejoj Garni, Gehard, Ecmiadzin, vizito de kinejo, promenoj tra la 
festa Je re vano. La plej impresa programero estis la Eesta vespero, 
kiu okazis la 7-an de novembro en AOKS. t»i komenciĝis per literatu- 
ra-mrfuzika komponaĵo el kantoj, poemoj kaj dancoj de la armena po
polo. Ciujn precipe ravis la poemoj de O.Tumanjan (tradukis G.Sevak) 
en brila plenumo de G.Danneljan. Post la komponaĵo Ĉiujn atendis na- 
cikutime riĉa ĉetablado, dum kiu oni abunde tostis, kantis, ludis... 

S-ano E.Карanadze invitis ĉiujn al sekva KRER, kiun oni planas 
post jaro en Tbilisi.

Pinante la mallongan skizon pri la renkontiĝo en Armenio, mi 
volas esprimi dankon pro la memorinda eventg al ĉiuj membroj de Je
revana E-kJv?o kaj precipe al A. Pa tat jan - cefa organizanto kaj in
spiranto de la arango. Mi kredas, ke lia revp pri tutsovetia E-ten
daro en Armenio nepre realigos.

L.Novikova, v/p pri renkontiĝoj.

POSMILITA JUNULARA E-MOVADO EN KINVO
Pimo de decembro ĉi-jara la Kieva B-klubo "Ora Pordego" festos 

sian 5-jaran datrevenon. La klubo renkontas la jubileon kun gravaj 
atingoj, akirilaj sub gvido de gia senŝanĝa prezidanto M.Lineekij: 
oficialigo, traneiro al A-categorio en SEJM k.a.
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La klubo tamen estae nur ceno en la Jam 20-jara posmilita orga
nizita E-movado en Kievo. La junulara E-movaao en nia urbo evoluis 
ondforma (kiel E-movado ĝenerale) kaj oni povas noti kvin grc-.va.1n 
ondojn: "Amikeco", "Lumo”, E-klubo ce Ukrainia Sciencakademio, E- 
klubo .ce Kieva Politeknika Instituto, "Ora Pordegoj.

La unua k; . -’a E-junulara grupo "Amikeco” formigis enkadre de E- 
sekcio de Kieva Domo da sciencistoj kaj aktivis dum 1960-61. La gru
pon estris V.Molebnij, krome aktivis V.Bobin, D.Gorodeckij, V.Jihs- 
rev, J.Liaanskij, L.Ljagina, J.Sccgoleva k.a. Cefokupoj de la grupe 
estis aranĝo de vesperoj, prelegoj kaj renkontigoj, organizo de E- 
etudrondoj en institutoj kaj entreprenejoj.

La duan ondon formis junulara E-grupo "Lumo”, kiu ankaŭ formigis 
enkadre de la E-cekcio kaj aktive agis dum 1964-66. Giaj prezidantoj 
estis laŭvice V.Bobin, O.Makovecka, V.Zacaraij. Inter aliaj aktivu
loj notindas D.Beznoeenko, V.Linĉevskij, A.Liveckij, V.ifanjkovekij, 
R.Mirzojev, K.Velkov, D.Zenina, mezaĝulo A.Perelman, La grupo, plej
parte studenta, estis bone organizita: ĝi havis statuton, enketojn, 
stampon, membrokotizojn, jarraportojn, do fakte iĝis klubo enkadre 
de la E-se kcio. Lamenoj partoprenis BSTojn kaj aliajn E-arangojn. 
Plej gravaj iniciatoj de "Lumo", atimulintaj progresigon de parolata 
Esperanto inter E-junularo, eatis Vespera E-Unlvereitato (VEU), dum 
kiu oni prelegis en Esperanto pri sciencaj kaj aliaj temoj, kaj pro
gresiga E-kurso por lunanoj.

Kiel tiam ĝenerale en-Sovetunio, ankaŭ inter kieva E-Junularo 
fortiĝis tendenco por izoliĝo disde pliaĝuloj. Tiel nsekiĝis E-klubo 
ĉe Ukrainia Sciencakademio, organizita de J.Matvijiiin en la akao*-  
mie. komuni oge j о kaj funkciinta dum 1966-71. Ĝin eniria cefe aspiran
toj kaj aliaj junaj sciencistoj. La klubo entrepreni*  sciencajn kaj 
aliajn prelegojn en Esperanto, E-kursojn kaj aliajn aranĝojn. Inter 
originalaj iniciatoj de la klubo notindas perkanta) E-kursoj Icaj 
poresperantaj kursoj de fremdaj lingvoj. La klubo agis tre izolite, 
kontaktante kun la S-sekcio fakte uar per aia gvidanto.

La sciencistojn sekvis studentoj de Kieva Politeknika Instituto. 
En 1968 bulgara aspiranto K.Velkgv, bonega esperantisto kaj talenta 
organizanto, organizis E-klubon ce komsomola komitato de la institu
to, DalaoiS oficialigitan. La klubanoj havis oficialajn membrokartojn 
kaj ricevadis konstantan subtenon flanke de la komsomola komitato. 
Kernon de la klubo koneietigie ŭTI-anoj, tamen eв tis ankaŭ eksteraj 
membroj. Inter aktivuloj de la klubo notindas^.Demidenko, A.DjaĈen- 
ko, O.Dubina, B.Majevtricij, M.Oleecenko, H.Oniscenko, L.Osijuk, K. - 
Smetanina,^J.Saporenko, S.Earjanij, J.Matvijisin, mezaĝuloj M.Linec- 
kaja, V.Misĉenko k.a. La klubo organizadis E-kursojn por studentoj 
kaj aliajn, ofte distrajn, E-arangojn. La klubo aktive kunlaboris 
kun la E-sekeio, kun la Ukraina E-komisiono, kun la sciencista E— 
klubo. Post forveturo de K.Velkov - vera motoro de la klubo - la ag
ado iara eklamis, tamen la klubo sukcesis organizi apud Kievo en 1971 
SEJT-13, sajne plej amasan en SEJT-hietorio, kun kelkaj eksterlandaj 
E-grupoj. Sed post SEJT la klubo baldaŭ cesis funkcii pro manko de 
kapabla organizanto.

La junulara klubo "Ora Pordego” formiĝis en Bino de E-sekcio oe 
Kieva Domo de sciencistoj surbaze de kureo gvidira de M.Lineckij. 
Komence ĝi konsistis el kelkaj personoj, inter kiuj krom la gvidanto 
menciindas CLHusakovska kaj S< Pohorila. Kiam en la Domo de sciencis
toj Ie kondicoj malfavorigis kaj la E-eekcio ĉesis funkcii, la espe
rantistaro alibazigis en la klubon "Konstruisto" teaj tie ekdominis 
la^junulara E-klubo ^Ora Poidego”. Post iom da tempo ĝi ensorbis en
itan pliaĝulojn kaj iĝis komuna E-klubo, tamen plimultas en ĝi junu
laro. Inter la junaj aktivuloj notindas S.Bolotov, V.Oarin, N.Dani- 
ljuk, A.Horujij, O.Kerzjuk, J.Kovalĉua, M.Mameaov, L.Ponomar, S.Pru- 
dko, O.Sakovic, V.Scerbanj k.a., inter pliaĝuloj kaj veteranoj akti
vantaj - й.Genin, M.Lineckaja, V.Misĉenko k.a. Sub lerta gvido de m, 
Lineckij kaj aliaj E-instruistoj la E-kursoj, arengatĥj dufoje jare
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en tri klubejoj, konstanto nutras la B-klubon per freŝaj aktivuloj. 
La aktivularo nombras 25 - 30 personojn, sed la rezervo konsiderinde 
plimultas. La klubo funkcias ritmeca, laboras lauplane, penas ekfun
kciigi fakan strukturon. Oficialigita en formo de klubo de intema
cia amikeco, la klubo fruktodone laboras Si-кзщре» La renovigita VEU 
funkcias kun utilo. La gradigsistemo (A-, B-, 0—atestoj) stimulas 
progreson. La klubo sercas kaj trovas vojojn por pli efika E-laboro.

"Ora Pordego" kronas la "triadon” en la junulara E-movado: unn- 
eoo — disiĝo — reunuiĝo kun la ĝenerala E—movado. La klubo optimisma 
rigardas en perspektivon.

V.Enko (Klavo).

MOZAIKO - MOZAIKO - MOZAIKO - MOZAIKO - MOZAIKO - MOZAIKO - MOZAIKO

FORMI&IS ORGANIZA KOMITATO
por 1« fonda konferenco de ASE, okazonta en marto 1979. OK konsistas 
el 13 personoj: reprezentantoj de SSOD kaj aliaj oficialaj instancoj 
kaj aktivuloj de E-movado. Inter la lastaj notindas Honoraj Aktivu
loj de SEJM S.Podkaminer kaj V.Samooaj, prezidanto de Lvova E-klubo 
A.Koroleviĉ, vicprezidanto de Moskva junulara E-klubo D.Perevalov. 
Unu el la plej gravaj taskoj de OK estas evidentigi la realan staton 
de la E-movado en la lando, de kio dependos multo eu la estonta ASE- 
agado, i.ja. la kvanto de etataj funkciuloj. Do ciuj E-kolektivoj, 
kiuj ankoraŭ ne faris tion, konsideru sia devo nepre informi al OK 
pri: a) kvanto de generale konataj E-istoj en^la urbo (regiono, dis
trikto), b) kiom el ili estas organizitaj, laŭeble kun listoj. La 
adresoj: 103009 Moskvo, pr. Kalinina 14, SSOD, E-komissijai kopie al 
121019 Moskvo, ul. Marksa-Enge laa 1/14, Ia-1 jasikoznanija, M.LIsajev.

LA REDAKCIO RICEVIS
- la almanakon "Amikeco", kajero 30. En la enhavo: materialoj memore 
al A.Rogov (J.Ojalo, S.Krajnov) kaj L.Tarkony ( H.Dresen, L.Jevseje- 
va, versaĵoj de la forpasinto), artikolo de V.Silas pri "Muzo-78", 
originala rakonto de A.Kubulnieks, daurigo de fragmentoj el La tag
libro de G.Taalmann, versaĵoj de E. Mi fiai ski j kaj E. Lippe, voj agnatoj 
de J.Ojalo, rakontetoj de H.Relvik kaj P.Aitai, traoukoj el estonaj, 
belorusaj, litovaj.autoroj.
- .Informbultenon N-4(12) de USEA. Ci estas dedicita al la V-a USEA- 
Konfarenoo en fimelnickij (5.-8.11.) kaj enhavas: raporton pri la Ko
nferenco (plej gravaj momentoj: solena malfermo, vizito al la tombo 
de A.B.Rogov, metodika seminario, diskuto pri E-heredaĵo de A.B.Ro-

£v, festa manifestacio, decidoj, statistiko), duonjaran raporton 
USEA-estraro, adresaron de la konferencanoj.

MEMORE AL LA VETERANO
La V-a USKA-Konferenco, dediĉita al la memoro de A.B.Rogov, de

cidis anonci monkolektadon por surtomba monumento al li. USEA-estra
ro petas ĉiujn sendi 1? monon (dezirinde pogrupe kaj senprokraste) 
al: 280013 Ĥmelniakij, str, de 25-a Oktobro 43, Domo de kulturo, E- 
klubo, al Mifiajlonko Volodimir Fedorovic.

NOVAJ PUBLIKAĴOJ
En №12 de "Vek ZI i nir” арегхв artikolo de D.Perevalov pri la 

jubileo de MEM. Oktobre TASS dissendis informon de la sama autoro 
pri. la E-lingvaj eldonoj de Konstitucio kaj la raporto de L.I.Breĵ- . 
nov. Cu iuj lokaj ĵurnaloj publikigis ĝin?

8FELIĈAN NOVJARON! SUKCESAN AGADON EN LA NOVAJ KONDICOJ! SSM-KOMITATO 
“liTormllo^eBtas^uienHa nur enlande? Fintajpita"227127737

ujn materialojn por "A" sendu al 121019 Moskvo d/v AroloviSu v.s


